
 

 

 

 

  
 لإلصدار الفوري                          بيان صحف 

 

 مهمون  وينتوورث ينش    -هاميلتون مدارس منطقةمجلس  
ً
، نحن جميعا  نتائج أول تعداد طالب  

نتائج مستقاة من أول   (HWDSB) وينتوورث -مجلس مدارس منطقة هاميلتون أصدر: 2022يونيو/ حزيران   20 -هاميلتون، أونتاريو  
ي وضع

ى
 ف
ً
 أساسيا

ً
وع يحظى باألولوية ويعد أمرا ، وهو مشر ي  . لمجلس المدارس  خطة عمل اإلنصاف    إحصاء طالب 

ي مايو/ أيار  وينتوورث  -هاميلتون مدارس منطقة مجلس   أجرى
ى
 للطالب ف

ً
 ورسيا

ً
 طوعيا

ً
 مهمون:  نح. 2021تعدادا

ً
التعداد  طرحن جميعا

ي لمجلس مدارس منطقة هاميلتون أسئلة حول هويات الطالب )العرق ونوع الجنس وما إىل ذلك(    2021وينتوورث لعام   -الطالب 
 المنهجية ومعالجتها.  لتحديد العوائق

ى    نتائج باإلضافة إىل  - النتائج ستساعدنا هذه "وقالت سو دنلوب، المديرة المؤقتة للتعليم،  تدقيق     و  2019لعام   تعداد الموظفي 
ي التوظيف 

ي فهم مجتمعاتنا المحلية حتى نتمكن من اتخاذ قرارات مدعومة باألدلة لدعم المساواة، وتعزيز   -  2020لعام  المساواة فى
فى

 “. إنجاز الطالب ورفاههم 
  

 أو أرسهم    24,177%، حيث قدم  48كان معدل االستجابة عىل مستوى مجلس المدارس  
ً
 طالبا

 استجابة. 

 
ي أونتاريو  و    2017قانون مكافحة العنرصية لعام   يتطلب 

ي التعليم فى
من مجالس المدارس جمع هذه البيانات     خطة عمل المساواة فى

 واإلبالغ عنها. 
 

ى وأفراد المجتمع  مع التعداد بحساسية بعد استشا  وينتوورث -مجلس مدارس منطقة هاميلتون تعامل  رة الطالب واألرس والموظفي 
. دعا مجلس المدارس  ، وعقد جلسة    المحىلي ي الطالب واألرس وأفراد المجتمع المحىلي لحضور جلسات معلومات عن التعداد الطالب 

ى  كاء المجتمعيي      ، إلرشاد وضع االستبيان ولضمان فهم المجتمع المحىلي للمبادرة.    معلومات مخصصة للشر
 

ي طرق استخدام البيانات لفهم تركيبة مجتمع   وينتوورث -مجلس مدارس منطقة هاميلتون ، سيبدأ23-2022بداية من عام 
ي النظر فى

فى
امج.  -هاميلتون مدارس منطقةمجلس  طالب ي وضع الب 

 وينتوورث، وإلصدار تقارير عن تحصيل الطالب، والفرص، والمشاركة فى
 

هي أماكن متنوعة بشكل مذهل، حيث يتحدث   وينتوورث -هاميلتون مدارس منطقة مجلس   مدارستظهر النتائج الصادرة اليوم أن  
ل، ويمثلون العديد من الثقافات حول العالم ويعرفون عن أنفسهم من حيث نوع الجنس بطرق متطورة 152الطالب   ى ي المبى

يجب    لغة فى
ها.  امها وتوقب 

 احبى
 

تكز خطواتنا       المقبلة سبى
ً
عىل مناهج مناهضة العنرصية والقمع لدمج البيانات وإعداد التقارير واالستخدام. يعكف الموظفون حاليا

ي تحديد هذه العملية ولضمان استخدام البيانات بأقىص قدر من 
اك المجتمعات المحلية فى من أجل إفادة    الحرص،عىل وضع خطة إلرسر

 الطالب ومعالجة أوجه عدم المساواة. 
 

ي توجيه برامج -منطقة هاميلتون  س مدارسسينشر مجل
 نتائج التعداد وكيف ساعدت هذه البيانات فى

ً
  مجلس مدارس وينتوورث علنا

اتيجياته وسياساته وممارساته وموارده وسبل دعمه.  وينتوورث  - منطقة هاميلتون  واسبى
 

 : ي مخطط المعلومات المرفق ما يىلي
ي تم إبرازها فى

 تتضمن بعض النتائج التى

https://www.hwdsb.on.ca/about/equity/we-all-count-hwdsb-student-census-2021/
https://www.hwdsb.on.ca/about/equity/we-all-count-hwdsb-student-census-2021/
https://www.hwdsb.on.ca/blog/hwdsb-launches-staff-census-we-all-count/
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2020/12/HWDSB-Employment-Equity-Audit-Final-Report-November-20-2020.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2020/12/HWDSB-Employment-Equity-Audit-Final-Report-November-20-2020.pdf
https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/education_equity_plan_en.pdf


 

 

 

 

 
 العرق واإلثنية والدين: 

ق أوسطية )10%(، وجنوب آسيوية )62وصف الطالب أنفسهم بأن لديهم خلفية عرقية بيضاء ) • %(، وسوداء  10%(، ورسر
 %(، باإلضافة إىل اختيارات أقل تواترا. 8)

ية ) • ى ي تعلمها الطالب هي اإلنجلب 
%( والبنجابية  2ة ) %( والفرنسي3%( واألوردو ) 6%( والعربية )88كانت اللغات األوىل التى

(2 .
ً
 %( واختيارات أقل تواترا

ي أو الروحي هو المسيحية ) •
ي أو روحي ) 28قال الطالب إن انتماءهم الديتى

%(، أو أنهم  21%(، أو أن ليس لديهم انتماء ديتى
. 10%(، أو ملحدون ) 21مسلمون ) 

ً
 %(، واختيارات أقل تواترا

 
 الجندر )نوع الجنس( والجنس: 

/ رجل )  أنفسهم بأنهمعّرف الطالب عن  • ي ي الجنس )47%(، فتاة / امرأة ) 48صت 
%(، متغب   2متسائل ) %(، 2%(، غب  ثناب 

ل وغ غب   1الجنس ) ي الجندر، وبوي فالكس، وديمي بوي ودمي غب 
ي ذلك عديم الجندر، وثناب 

، بما فى
ً
%(، واختيارات أقل تواترا

 ذلك. 

•  ،
ً
ى جنسيا ى بنعم، وقال  3أجاب  عند سؤالهم عما إذا كانوا متحولي  % أنهم غب  متأكدين، وقال  4% من الطالب المستجيبي 

 % ال. 94

ي الصفوف  •
%(، أو ثنائيو  13%(، أو متسائلون ) 68عن ميولهم الجنسية، وقالوا إنهم مغايرو الجنس ) 12- 5ُسئل الطالب فى

. 4عموميو الجنس )   %(، أو 5%(، أو الجنسيون ) 8الجنس )
ً
 %( واختيارات أقل تواترا

 
 االشخاص ذوى اإلعاقة: 

ي الردود، قال  •
 % من الطالب أنهم شخص ذو إعاقة. 11فى

 هي اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه ) •
ً
%(، وإعاقات التعلم  4%(، وإعاقات الصحة النفسية )5أكبر أنواع اإلعاقة شيوعا

ها من اإلجابات. 2%(، واضطراب نقص االنتباه )3)  %( وغب 
 

 والجنسية: مكان الميالد 

ي كندا، أجاب   •
 % كانوا غب  متأكدين. 1% ال، وأقل من 15% من الطالب بنعم، وقال 84عند سؤالهم عما إذا كانوا قد ولدوا فى

ون / مقيمون دائمون )87عند سؤالهم عن حالة المواطنة، قال الطالب إنهم مواطنون كنديون )  •
ّ
%(،  5%(، أو مهاجرون حال

ى ) %(، أو من ا 5أو غب  متأكدين ) ى )1لسكان األصليي  . 1%(، أو طالب دوليي 
ً
 %( واختيارات أقل تواترا

 
ي 
ي    مخطط المعلومات المرفق  يرح  التعرف عىل المزيد فى

وبى ، حيث  www.hwdsb.on.ca/weallcountوعىل موقعنا اإللكبى
ي ذلك األسئلة المتداولة ستجدون 

 حول التعداد.  (FAQs) معلومات أساسية بما فى
 

   census@hwdsb.on.caإذا كانت لديكم أسئلة حول التعداد، يرح  االتصال بـ 
 

- 30  - 
 لتواصل وسائل اإلعالم: 

 APRشون ماكيلوب،  
 مدير االتصاالت والمشاركة المجتمعية  

905.515.6227 |    smckillo@hwdsb.on.ca   
 

 

https://hwdsb.info/StudentCensus2022
http://www.hwdsb.on.ca/weallcount
mailto:census@hwdsb.on.ca
mailto:%20smckillo@hwdsb.on.ca

